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Zionswijzc ontwerp-omgcvingrvcrgunning:

o
o

ln de vrrgunning gta¡t vcrmcld dat dr tunnclka¡srn meximral3 motcr hoog wordcn. Dit i¡
onjuirt, bijlagc 6 (op gomocntclijkc wcbrita) gccft aen dat dc tunnclka¡ 3.9 mctcr hoog wordt.
Dit i¡ nict in ovorccn¡tcmming mot clkeer cn moct dur mngcpr¡t wordcn.
Dc tunnolka¡¡on wordan 75 mctor lang. Zic bijgcvocado rfucclding. Zc mogcn cchtcr nict op
bcrtomming "Lciding-Gas" ¡tean. Door dc lcngtc ven 75 mctcr ¡taan do ke¡¡on een dc
zuidzijdc op da wetcrkcring. Hct Hooghocmraadrchep vrn Rijnland h.clt d¡t nict opgcmcrkt
cn dug ook niot b¡oordccld. Dc ka¡¡on wordcn gcborgd tcgcn omwaeicn door z\^rtrc
grondankers, dic in dc watcrkering worden geslagen. Door wind cn ¡torm kunnon dezc
grondankcrs gaan wrikken, wat gaat lcidcn tot schadc aan dc watcrkaring. Dc maetvocring
van dc arondankcrs ontbrcckt in de vcrgunning, ik schat dczc ca. 1 mctcr lang. Þ{ct
Hooghccmraadschap van Rijnland moct dit alonog bcoordclon, mrar z¡l hicr zckcr nict mcc
akkoord gaan. Het ic dan ook betcr om dc tunnclkasscn 4 mctcr (2 scgmcntcn) kortrr tc
makcn. Dc vergunning dicnt aangepast te wordcn.

Zioncwijzc op onhrcrpvcrklaring ven gocn bcdenkingen:

o

Er is aen bcdcnking dic niat is mccgcnomcn in dc vcrklaring van dc Gcmocntcraad. Do
bocrderij van Hercnboeren valt ondcr hct Activitcitcnbcsluit Agrariechc lnrichting. Hct gcluid
van ¡tationair opgcstcldc apparatuur zoalE vontilatorcn cn pompcn mag '3 nachtc nict mccr
bcdragon dan 35 dB(A) bij gcluidsgcvocligc objecten, in dit gcvalde woonbotcn a¡n hct
Spaamc. Dc afstand van de ¡chuur tot aan de woonbotcn bcdraagt ¡lccht¡ 195 mctcr. Op
gccn onkclc wijzc ia or aangetoond dat cr gecn gcluidsovcrl¡¡t z¡lzijn. ln dc
vcrgunning/bijlagcn ontbroksn gcgsvcns cn dctails van de vcntilatorcn cn opgcotcldc
apparatuur.. Dit is ecn tekortkoming. Er dient aangetoond tc wordcn dat dc woonbotcn aan dc
oostzijdo van het Spaame geen goluidshindcr zullen ondervindcn met dc voctiging van dit
nieuwe bcdrijf. Vergunning/bijlagcn diencn aangcpasUuitgcbrcid te wordcn.

